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04-11 Thomas Smith    € 14  
  Strak

11-11 Matroesjka    € 14
  Brainwash

12-11 De GVR    € 12
  Ila van der Pouw

17-11 René van Meurs   € 14  
  Ik beloof niks

   NOVEMBER/DECEMBER 2017

01-12 Marjolijn van Kooten   € 14   
  Ik zie de bui al hangen

02-12 Hotel Modern    € 18   
  Heden Stad

08-12 Vincent Bijlo & vrienden  € 16 
  Eindejaarsconference 2017

15-12 Het Volk    € 17   
  De God van de slachting



Zaterdag 7 oktober was het eindelijk zover: de feestavond ter ere van het 40-jarig bestaan van onze 
vereniging. Vele vrijwilligers, oud-vrijwilligers en leden hadden zich aangemeld. Het was leuk met 
iedereen herinneringen op te halen. In dit blad vind u een foto-impressie.

Zwarte Piet heeft beloofd bij ons langs te komen tijdens de knutselmiddag van 25 november. Verder zijn 
er de komende tijd natuurlijk weer de vaste activiteiten. Wilt u meedoen? Loop eens vrijblijvend binnen. 
Ook is de wijkvereniging nog steeds HEEL DRINGEND op zoek naar nieuwe bestuursleden. Bent of 
kent u iemand die hier geschikt voor is? Schroom alstublieft niet om in ieder geval eens te informeren 
naar de mogelijkheden.

Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom, wij zijn vooral op zoek naar jonge aanwas binnen het team. Ook 
voor studenten en scholieren is het nuttig om zich in te zetten voor de maatschappij. Bovendien geeft 
het veel voldoening iets voor en ander te kunnen betekenen.

Het is nog wat vroeg, toch willen wij u allen alvast fijne kerstdagen wensen.

Neem ook een kijkje op onze website: www.despilveghel.nl

Als laatste willen we alle (startende) ondernemers wijzen op de mogelijkheid 
voor het plaatsen van een advertentie in ons wijkblad.
 
De redactie draagt zorg voor plaatsing. De oplage is 450 stuks en wordt 5 keer per jaar 
aan onze leden verstuurt, tevens is het wijkblad te bekijken op onze website.

De kosten voor ons wijkblad zijn:
• ¼ pagina à € 60,- per seizoen
• ½ pagina à € 95,- per seizoen
• 1 pagina à € 115,- per seizoen

Wilt u meer informatie mail dan naar wijkblad@despilveghel.nl
Of bel met Carieny 0413-340527.
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Uitgave:
Het Wijkblad van Wijkvereniging De Spil komt v.a. 
september 5 x per jaar uit in een oplage van 400 expl. 
en wordt verspreid onder de leden van de vereniging. 
U kunt het blad ook afhalen in ons wijkgebouw.

Adres:
Wijkvereniging De Spil
De Bunders 5, 5467 JZ  Veghel
Telefoon: 
(0413) 362286
E-mail secretaris: 
secretaris@despilveghel.nl
KvK Nummer: 
40219832
Banknummer:
NL61 RABO 0153308621 of
NL93 INGB 0002841707

Redactie:
Carieny van Rijbroek
Marianne van Lieshout

Bezorging:
Familie van Lieshout, (0413) 366255

Kopij kunt u mailen naar:
wijkblad@despilveghel.nl of lever het in bij 
het wijkgebouw t.a.v. de redactie.

Bestuur:
Voorzitter: Vacant
voorzitter@despilveghel.nl
Secretaris: Meryem Jonkers
secretaris@despilveghel.nl | 06-55185038
1e penningmeester: Clement de Groot
penningmeester@despilveghel.nl | 0413-341601
2e penningmeester: Angela Kallenbach
bestuurslid1@despilveghel.nl | 06-23511321
ledenadministratie: Meryem Jonkers
ledenbeheer@despilveghel.nl | 06-55185038
Zaalverhuur: Bestuur
zaalhuur@despilveghel.nl

Jeugdzaken:
Jeugdbingo, Peter Schepers, 0413-353819
Knutselclub, Willy van Herpen, 0413-320877
Jeugdfilm, Vacant

Ontspanning/evenementen:
Kaarten, Jan Noij, 0413-362331
Bingo, Angela Kallenbach, 06-23511321
Senioren, Tom van Lieshout, 0413-366255
Toneel, Lotte v.d. Berg, 06-43204804
Soufflé, toneelgroep@souffle.nl

Sportzaken:
Badminton, Ineke Meijs, 0413-362081
Damesgym, Carieny van Rijbroek, 0413-340527

Oud papier:
Bart Mackenbach, 06-52081731
Angela Kallenbach, 06-23511321

Inleveren kopij voor de editie jan/feb kan tot en 

met 1 december 2017. Dit kunt u mailen naar: 

wijkblad@despilveghel.nl of lever in bij één van 

onze activiteiten
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JUBILEUM WIJKVERENIGING

Na maanden van voorbereiding vierden we op 
7 oktober eindelijk het jubileumfeest van onze 
wijkvereniging. Over een rode loper werd de 
feestlocatie betreden, dat gaf al meteen een 
feestelijk gevoel.

Velen hadden gehoor gegeven aan de 
uitnodiging en het was al vroeg op de avond 
gezellig druk. Mooi al die lachende gezichten 
te zien. Kennissen uit lang vervlogen tijden 
vonden elkaar terug en iedereen had genoeg 
te bepraten.

Een gezellige 2 mans band speelde lekkere 
deuntjes, dus de voetjes konden 
van de vloer. Er waren heerlijke 
hapjes en ook drank was volop 
aanwezig.

Het was een fijne avond, om met 
veel plezier op terug te kijken.
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Wijkvereniging 40 jaar
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 Advies Psychologische begeleiding Training/Workshops Mindfulness 

 

Liza de Kiewit, MSc. PSYCHOLOOG NIP 
Tijmveld 50, 5467 NC VEGHEL  

T: 0650204866   E: info@ingedachten.net    
Bezoek mijn website op: www.ingedachten.net 
 

Praktijk 

Voor kinderen vanaf 6 jaar,  
jongeren en volwassenen 

‘Ontspannen leren 
omgaan met gedachten 
en emoties; samen 
InGedachten’ 

WILT U ADVERTEREN IN ONS WIJKBLAD? 
DAT KAN! 

De redactie draagt zorg voor plaatsing van uw advertentie in ons wijkblad. 
De oplage is op dit moment 400 stuks en wordt 5 keer per jaar aan al onze leden verstuurt. 
Ook staat ons wijkblad in digitale vorm op onze website. Zo bereikt u dus zowel de analoge 
"krantenlezer" als de digitale websurfer. Voor de kosten hoeft u het niet te laten. 

De kosten voor een advertentie 
in ons wijkblad bedragen: 

% pagina € 60,- per seizoen 
1h pagina € 95,- per seizoen 
1 pagina € 115,- per seizoen 

Wilt u meer informatie mail dan naar: 
wijkblad@despilveghel.nl 
Of bel met Carieny 0413-340527 

Het wijkblad digitaal ontvangen?

Dat kan. Stuur dan een mailtje naar

wijkblad@despilveghel.nl 

PTS-VEOHEL scooterservice 
Dealer van /va, Turbho, Figuretta, Tgb, Razzo 
Inkoop/ verkoop van scooters 
Onderhoud en reparatie aan scooters 
Haal en breng service 
Scooterwacht (pech onderweg) 
Car c/eaning 
Zondag open op afspraak 

Voor openingstijden 
kijk op onze website 

www.pts-veghel.nl 

Noordkade 2
Veghel 
Tel. 0413-302877 

Scooterwacht service 24-uur bereikbaar: 06-20352506 

Mei/juni 2015 ----------------------- pagina m 



De crisis is voorbij, de economie trekt weer aan. We 
merken er nog weinig van in de maandelijkse inkomsten. 
Waar we het wel aan merken is het verkeer. Ellenlange 
files, ook op tijden dat er normaal geen files staan. 

Om deze files te voorkomen ga ik het liefst met het 
openbaar vervoer op pad. Maar ook daar is het de 
laatste tijd ontzettend druk. Om bij een treinstation 
te komen moet je vanuit Veghel eerst een stuk met 
de bus. Een bus die meestal al helemaal vol zit als ik 
instap. Soms heb ik geluk en kan ik nog zitten. Het 
is meestal wel rustig in de bus: alle scholieren en 
studenten zitten met oortjes in. Aangekomen bij het 
treinstation spuugt de bus alle passagiers uit ( dat idee 
krijg ik altijd als ik zie hoeveel mensen eruit komen). 

Dan naar de trein. Op het station lopen overal mensen 
en iedereen heeft haast. In de trein hetzelfde liedje als 
in de bus: druk, druk, druk! Als je alleen bent kun je vaak 
nog wel ergens een plaatsje vinden maar ben je met 
meer personen dan wordt het al heel lastig om bij elkaar 
te zitten. Na zo’n dag met bus en trein weet ik weer 
waar de uitdrukking: als haringen in een ton vandaan 
komt. Zouden die haringen zich net zo voelen als ik?
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Wat doe jij om weer lekker in je vel te zitten?

Re�exologie is een bijzondere manier om aan uw 
gezondheid te werken en staat voor samen werken aan 
uw gezondheid. Re�exologie heeft een vitaliserende en 
balancerende werking op uw lichaam en energieniveau.

Ik vind het belangrijk dat u weer grip kunt ervaren op 
uw klacht en welzijn middels de behandelingen en 

aanvullende adviezen of oefeningen.

Een verwijzing  via uw huisarts is niet nodig. 
De behandelingen worden geheel of gedeeltelijk 

vergoed. U bent van harte welkom in mijn praktijk met 
of zonder klacht.

Heeft u vragen of wilt u graag een afspraak maken?

Tel: 0413-367861
www.angelavervoort.nl



AFSLANK
CLUB

 EGA NEDERLAND

Afvallen in groepsverband
-

Gezond en verantwoord afvallen en dat met lekker eten
-

Snel en blijvend resultaat
-

Verschillende cursusplaatsen in uw regio
Ook in wijkgebouw de Spil

 Anita van Eijk EGA Nederland

Wilt u graag meer weten?
Tel: 06-52691476 / 0413-353191

ANITA VAN EIJK

Wat doe jij om weer lekker in je vel te zitten?

Re�exologie is een bijzondere manier om aan uw 
gezondheid te werken en staat voor samen werken aan 
uw gezondheid. Re�exologie heeft een vitaliserende en 
balancerende werking op uw lichaam en energieniveau.

Ik vind het belangrijk dat u weer grip kunt ervaren op 
uw klacht en welzijn middels de behandelingen en 

aanvullende adviezen of oefeningen.

Een verwijzing  via uw huisarts is niet nodig. 
De behandelingen worden geheel of gedeeltelijk 

vergoed. U bent van harte welkom in mijn praktijk met 
of zonder klacht.

Heeft u vragen of wilt u graag een afspraak maken?

Tel: 0413-367861
www.angelavervoort.nl



KAARTEN EN BILJARTEN OP 
DONDERDAGMIDDAG

Op donderdagmiddag is er een gezellig 
groepje senioren in ons wijkgebouw aanwezig. 
We denken dat er niet veel mensen zijn die dit 
weten want er zijn nu tafels leeg. Dus heb je 
op donderdagmiddag niets om handen loop 
dan eens binnen.

Er kan gerikt en gebiljart worden maar als je 
met een aantal personen graag een ander 
spel doet kan dat natuurlijk ook. Kom eens 
informeren wat de mogelijkheden zijn.

De zaal is vanaf 13.15 uur open en sluit rond 
16.30 uur.

FOTO EXPOSITIE FOTOCLUB VEGHEL

Op 4 en 5 november, verzorgt Fotoclub Veghel 
weer haar jaarlijkse expositie in de Hertoghof, 
Burg.de Kuijperlaan 6 te Veghel.

Er worden ca 150 foto’s geëxposeerd van onze 
20 leden. Ook kunt u kijken naar onze audio 
visuele series met bijpassende muziek. Ons 
extra thema dit jaar is “verrassende eenvoud”. 
Iedereen is van harte welkom. De toegang is 
geheel gratis.

Openingstijden:
Zaterdag van 11.00 tot 17.30
Zondag van 10.00 tot 17.30

Wij van Fotoclub Veghel 
ontvangen u graag in de 
prachtige expositie ruimte 
in de Hertoghof. Er is 
mogelijkheid tot het drinken 
van koffie/thee/fris



OPROEP-OPROEP-OPROEP-OPROEP

Wijkvereniging de Spil is een bloeiende 
vereniging met vele leden. Wij zijn op 
zoek naar nieuwe bestuursleden die onze 
vereniging kunnen helpen.

Ben je op één of andere manier met onze wijk 
verbonden en wil je ook graag mee beslissen? 
Kom ons dan versterken. Zonder jouw hulp 
is het niet mogelijk om een wijkvereniging 
draaiende te houden. Verder kunnen wij altijd 
vrijwilligers gebruiken, bijvoorbeeld achter de 
bar, bij de knutselclub, er is altijd iets te doen.

Wij willen graag wat verjonging binnen de 
vereniging dus als jij goed kunt organiseren en 
graag de handen uit de mouwen steekt, dan 
zijn wij op zoek naar JOU! Interesse? Neem 
contact op met: secretaris@despilveghel.nl

Wij horen graag van jou!!

NIEUWE VRIJWILLIGERS KNUTSELCLUB

Wij van de knutselclub zijn op zoek naar 
nieuwe vrijwilligers.

Vind je het ook leuk om met de kinderen te 
knutselen kom ons dan versterken.

Wij knutselen een keer in de maand op 
zaterdagmiddag van 13.00 uur tot 15.00 uur.

Heb je interesse en wil je meer info kom bij 
ons op zaterdagmiddag kijken.
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Sinterklaas
SINTERKLAAS

Lieve kinderen,

25 november is het weer zo ver: 
van 13.00 tot 14.30 uur knutselen. 
Daarna komt zwarte Piet om 14.30 
uur. Zwarte Piet komt ook dit jaar 
weer naar de Spil. Wil je mee 
helpen de zaal mooi te maken? 
Kom dan om 13.00 uur. Ben je 
te jong om mee te helpen dan 
ben je vanaf 14.15 uur welkom. 
Ben je tussen 0 en 10 jaar, geef 
je dan op als je graag wil komen. 
Leuke anekdotes zijn welkom. 

Voor leden vragen we een bijdrage 
van 4 euro en voor niet leden 7.50.
Opgeven kan tot 27 oktober, doe 
daarvoor een briefje met naam, 
leeftijd, emailadres, jongen/meisje 
in enveloppe met geld in de bus van 
de Spil, de bunders 5. Of inleveren 
op zaterdagmiddag 28 oktober 
tijdens de knutselclubmiddag.

Wij zien de kinderen graag komen.

INSCHRIJFFORMULIER ZWARTE PIET BEZOEK 25/11/17 

Achternaam:  .................................................................................................

Adres:  ...............................................................................................................

E-mail:  ..............................................................................................................
(Voor terugsturen van brief)

Telefoon  ............................................ Lid wijkver.  Ja / Nee

kind(eren):

1. Naam  ............................................. Geb. dat.  ........................    J/M 

2. Naam  ............................................ Geb. dat.  ........................    J/M  

3. Naam  ............................................ Geb. dat.  ........................    J/M  

AUB IN BLOKLETTERS INVULLEN



Badminton
Heb je zin om fanatiek te badmintonnen en 
beschik je over enige spelervaring?
Kom dan eens langs!

Waar Sporthal Het Ven
Wanneer Maandagavond
Tijden van 20.30 - 22.00 uur
Info ineke51@outlook.com

Wil je het uitproberen? Je mag drie 
weken meedoen zonder enige verplichting.

Badminton De Spil
zoekt nieuwe leden!

Voor slechts 

€80,-
per jaar
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AANMELDINGSFORMULIER WIJKVERENIGING DE SPIL 
JA, ik wil mij (mijn gezin) graag aanmelden als lid. 
Naam: ............................................................................................................................. . 

Geboortedatum: ............................................................................................................ . 

Adres: ................................................................................................................................ . 

Postcode/woonplaats: ......................................................................................................... . 

E-mailadres: ...................................................................................................................................... . 

Telefoon: ............................................................................................................................. . 

Ik ontvang het wijkblad graag: D In de brievenbus D Via mail (aankruisen wat van toepassing is) 

Het lidmaatschap bedraagt€ 15,- per jaar voor het gehele gezin en€ 7,50 per jaar voor 65 plussers. 
Ondergetekende betaalt bij eerste aanmelding voor het lopende jaar contant of maakt het over op 
rek. nr. NL93INGB0002841707 en verleent hierbij, tot wederopzegging, machtiging aan wijkvereniging 
De Spil om de contributie voor de volgende jaren, jaarlijks van zijn/haar bankrekening af te schrijven. 

IBAN / Bankrekeningnummer: ................................................................................... . 

Aangemeld door: ....................................................................................................... . 

Mei/juni 2015 ------------------------ pagina 1m 

Het lidmaatschap bedraagt € 15,- per jaar voor het gehele gezin en € 7,50 per jaar voor 65 plussers per stel. Ondergetekende 
betaalt bij eerste aanmelding voor het lopende jaar contant of maakt het over op rek. nr. NL93INGB0002841707 en verleent 
hierbij, tot wederopzegging, machtiging aan wijkvereniging De Spil om de contributie voor de volgende jaren, jaarlijks van zijn/
haar bankrekening af te schrijven. Opzeggingen dienen uiterlijk 31 juni van het lopende seizoen schriftelijk of via de mail te wor-
den gedaan.
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Groep Dag November December Tijd

Bingo Zondag 19 17 14.00 - 16.30 u

Gym door vivaan Maandag 6 13 20 27 4 11 18 13.30 - 14.30 u

Afasie Dinsdag 7 5 14.00 - 16.30 u

Kaarten en biljarten Donderdag 2/9 16 23 30 7 14 21 28 13.30 - 16.30 u

Groep Dag November December Tijd
Bingo Dinsdag 14 12 Vanaf 20.30 u

Kaarten Dinsdag 7 21 28 19 Vanaf 20.00 u

Toneel Woensdag 1/8 15 22 29 6 13 20 27 19.30 - 22.00 u

Groep Dag November December Tijd
Bingo Woensdag 15 13 14.00 - 16.00 u

Sinterklaas Zaterdag 25 14.30 - 16.00 u

Knutselclub Zaterdag 25 16 13.00 - 15.00 u

Senioren

Ontspanning en Evenementen

Jeugd
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Groep Dag November December Tijd

Badminton Maandag 6 13 20 27 4 11 18 20.30 - 22.00 u

Gym Donderdag 2/9 16 23 30 7 14 21 19.30 - 20.30 u

Biljarten Dinsdag 7 14 21 28 5 12 19 9.00 - 11.00 u

Biljarten Woensdag 1/8 15 22 29 6 13 20 27 9.00 - 11.00 u

Biljarten Donderdag 2/9 16 23 30 7 14 21 28 9.00 - 11.00 u

Biljarten Donderdag 2/9 16 23 30 7 14 21 28 13.30 - 16.30 u

Groep Dag November December

De Bunders 
Laren 
‘t Ven
De Weiden
Flats
Schilderswijk
Spoorven

Zaterdag 18 16
Graag op de dag zelf 
buiten zetten
Vanaf 09.00 uur

Donken
Velden
Het Ven

Zaterdag 2325 23
Graag op de dag zelf 
buiten zetten
Vanaf 09.00 uur

Sporten

Oud papier | www.despilveghel.nl/oudpapier
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Nu kan het wel…. 

Mirjam was gescheiden van Peter. Hij had nooit tijd voor zijn gezin, zijn werk ging voor, zijn hobby’s gingen voor, zijn 
familie ging soms ook nog voor. Ze kon goed leven met hun scheiding. Voor de kinderen was het even moeilijk 
geweest, maar na verloop van tijd zaten die ook weer lekker in hun vel. De omgangsregeling liep weliswaar niet 
geweldig, papa gaf de voorkeur aan zijn nieuwe partner. 

Na enkele jaren had Peter met zijn nieuwe partner Lianne ook nog twee kinderen gekregen. Mirjam had even moeten 
slikken toen haar kinderen thuis kwamen met de mededeling dat zijn nieuwe vrouw zwanger was. Maar ook dat had ze 
geaccepteerd. 

Maar het stak haar wel, dat Peter nu ineens de “ideale papa” uit ging hangen. Hij kon nu ineens wél mee naar 
sportclubs van de kinderen, ging wél mee naar ouderavonden. En als klap op de vuurpijl: de papadag! 

Mirjam walgde er bijna van, hoe hij nu opging in zijn nieuwe vaderschap, terwijl háár kinderen, die toch ook van hem 
waren, nooit aandacht van hem gekregen hadden. Een van haar kinderen had zelfs ooit gezegd: “papa vindt ons niet 
belangrijk…. hij heeft nooit tijd…”. Het had haar hart bijna gebroken, zo ellendig vond ze dat. 

Toch zie je vaker dat vaders geen tijd hebben voor de kinderen uit hun 1e relatie, en wel voor die uit de 2e relatie. 
Vaders die nog onvoldoende volwassenheid bereikt hebben kunnen die verantwoordelijkheid niet altijd aan. Beter was 
het geweest even te wachten met kinderen krijgen, maar als ze er eenmaal zijn moet je ermee dealen. 

Maar wat heeft Mirjam aan een dergelijk antwoord? Niets, toch? Ik heb met Mirjam hierover enkele gesprekken 
gevoerd, zodat ze haar boosheid een plaats kan geven en het kan laten om haar boosheid (die er toch is) in het bijzijn 
van haar kinderen te uiten. Want ook al zijn haar kinderen inmiddels volwassen, en al geven ze Mirjam in haar hart 
gelijk: kinderen blijven ook op latere leeftijd loyaal en willen uiteindelijk geen kwaad woord horen over hun vader. De 
enige die iets dergelijks mogen zeggen, zijn zij zélf! 

Mw. N. Timmermans-van de Kamp  

Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel 

Privé ( 0413-310795 of 06-21.59.24.35. www.stief-gezin.nl 

Nu kan het wel….

Mirjam was gescheiden van Peter. Hij had nooit tijd voor zijn gezin, zijn werk ging voor, zijn hobby’s gingen 
voor, zijn familie ging soms ook nog voor. Ze kon goed leven met hun scheiding. Voor de kinderen was het even 
moeilijk geweest, maar na verloop van tijd zaten die ook weer lekker in hun vel. De omgangsregeling liep welis-
waar niet geweldig, papa gaf de voorkeur aan zijn nieuwe partner.

Na enkele jaren had Peter met zijn nieuwe partner Lianne ook nog twee kinderen gekregen. Mirjam had even 
moeten slikken toen haar kinderen thuis kwamen met de mededeling dat zijn nieuwe vrouw zwanger was. Maar 
ook dat had ze geaccepteerd. Maar het stak haar wel, dat Peter nu ineens de “ideale papa” uit ging hangen. 
Hij kon nu ineens wél mee naar sportclubs van de kinderen, ging wél mee naar ouderavonden. En als klap op 
de vuurpijl: de papadag! Mirjam walgde er bijna van, hoe hij nu opging in zijn nieuwe vaderschap, terwijl háár 
kinderen, die toch ook van hem waren, nooit aandacht van hem gekregen hadden. Een van haar kinderen had 
zelfs ooit gezegd: “papa vindt ons niet belangrijk…. hij heeft nooit tijd…”. Het had haar hart bijna gebroken, zo 
ellendig vond ze dat.

Toch zie je vaker dat vaders geen tijd hebben voor de kinderen uit hun 1e relatie, en wel voor die uit de 2e 
relatie. Vaders die nog onvoldoende volwassenheid bereikt hebben kunnen die verantwoordelijkheid niet altijd 
aan. Beter was het geweest even te wachten met kinderen krijgen, maar als ze er eenmaal zijn moet je ermee 
dealen. Maar wat heeft Mirjam aan een dergelijk antwoord? Niets, toch? Ik heb met Mirjam hierover enkele ge-
sprekken gevoerd, zodat ze haar boosheid een plaats kan geven en het kan laten om haar 
boosheid (die er toch is) in het bijzijn van haar kinderen te uiten. Want ook al zijn haar kin-
deren inmiddels volwassen, en al geven ze Mirjam in haar hart gelijk: kinderen blijven ook 
op latere leeftijd loyaal en willen uiteindelijk geen kwaad woord horen over hun vader. De 
enige die iets dergelijks mogen zeggen, zijn zij zélf!

Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
Privé ( 0413-310795 of 06-21.59.24.35. www.stief-gezin.nl

Nu kan het wel…. 

Mirjam was gescheiden van Peter. Hij had nooit tijd voor zijn gezin, zijn werk ging voor, zijn hobby’s gingen voor, zijn 
familie ging soms ook nog voor. Ze kon goed leven met hun scheiding. Voor de kinderen was het even moeilijk 
geweest, maar na verloop van tijd zaten die ook weer lekker in hun vel. De omgangsregeling liep weliswaar niet 
geweldig, papa gaf de voorkeur aan zijn nieuwe partner. 

Na enkele jaren had Peter met zijn nieuwe partner Lianne ook nog twee kinderen gekregen. Mirjam had even moeten 
slikken toen haar kinderen thuis kwamen met de mededeling dat zijn nieuwe vrouw zwanger was. Maar ook dat had ze 
geaccepteerd. 

Maar het stak haar wel, dat Peter nu ineens de “ideale papa” uit ging hangen. Hij kon nu ineens wél mee naar 
sportclubs van de kinderen, ging wél mee naar ouderavonden. En als klap op de vuurpijl: de papadag! 

Mirjam walgde er bijna van, hoe hij nu opging in zijn nieuwe vaderschap, terwijl háár kinderen, die toch ook van hem 
waren, nooit aandacht van hem gekregen hadden. Een van haar kinderen had zelfs ooit gezegd: “papa vindt ons niet 
belangrijk…. hij heeft nooit tijd…”. Het had haar hart bijna gebroken, zo ellendig vond ze dat. 

Toch zie je vaker dat vaders geen tijd hebben voor de kinderen uit hun 1e relatie, en wel voor die uit de 2e relatie. 
Vaders die nog onvoldoende volwassenheid bereikt hebben kunnen die verantwoordelijkheid niet altijd aan. Beter was 
het geweest even te wachten met kinderen krijgen, maar als ze er eenmaal zijn moet je ermee dealen. 

Maar wat heeft Mirjam aan een dergelijk antwoord? Niets, toch? Ik heb met Mirjam hierover enkele gesprekken 
gevoerd, zodat ze haar boosheid een plaats kan geven en het kan laten om haar boosheid (die er toch is) in het bijzijn 
van haar kinderen te uiten. Want ook al zijn haar kinderen inmiddels volwassen, en al geven ze Mirjam in haar hart 
gelijk: kinderen blijven ook op latere leeftijd loyaal en willen uiteindelijk geen kwaad woord horen over hun vader. De 
enige die iets dergelijks mogen zeggen, zijn zij zélf! 
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Mijn vrouw begrijpt me niet…

Relaties zijn heel vaak niet voor eeuwig. Scheiden is aan de orde van de dag. Toch zijn relatieproblemen vaker op te lossen 
dan men denkt. Soms komt men binnen en zegt men “mijn gevoel voor haar/hem is weg…”. En inderdaad, het hele verliefde 
gevoel, zoals men in het begin had, verandert inderdaad vaak.

Natuurlijk kun je meteen stoppen als het gevoel voor je partner weg is, en als je geen kinderen hebt is dat niet zo’n ramp. 
Maar als je wél kinderen hebt, is het toch goed om even je hoofd erbij te houden. Want het gevoel kan wel weg zijn, het kan 
soms ook terugkomen….. Niet altijd, overigens.

Als het gevoel voor je partner weg is zit er iets niet goed. Dat gevoel gaat niet zó maar weg. We zijn vaak geneigd dat we 
dingen maar voor zoete koek moeten slikken, terwijl we het in ons hart oneens zijn met bepaalde dingen. We maken van 
ons hart een moordkuil. Dan sluit je je werkelijke gevoel af, en daarmee verdwijnt ook het positieve. Toch vinden vaak 
mannen het moeilijk om hun werkelijke gevoelens te uiten. Zou het ook daarom zijn dat mannen vaak verliefd worden op 
een ander?? Mannen vinden het soms gemakkelijker (als ze eenmaal over de drempel zijn) om hun gevoelens tegen een 
vreemde vrouw te uiten dan tegen hun partner (“mijn vrouw begrijpt me niet…”).

En dan lijkt het alsof die andere vrouw alles zo veel béter begrijpt, zo veel méér empathie heeft, zo veel meer waardering en 
aandacht heeft voor de persoon in kwestie…. Dan móet je wel verliefd worden…… Maar wat zou er gebeuren als deze man 
zich kwetsbaar durft op te stellen naar zijn partner? En heel eerlijk zegt hoe hij zich voelt in de relatie, wat hem stoort aan 
haar reacties en opmerkingen? Misschien begrijpt zij hem ook wel (als ze zich niet aangevallen voelt…).

Scheiden is lang niet altijd de beste oplossing, en ook die andere vrouw, die alles zóóó goed begrijpt, blijkt over enkele jaren 
een normaal mens te zijn, die ook soms niks van je snapt. Overigens gebeurt het ook dat vrouwen verliefd worden op een 
andere man die hen zóóó goed begrijpt. Het resultaat is vaak precies hetzelfde.
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